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 ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA 

 Urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele pa-

rafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Rodzice jego - Jan Kostka, kasztelan za-

kroczymski i Małgorzata z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka - byli bar-

dzo religijni. Miał czworo rodzeństwa: trzech braci - Pawła, Wojciecha i Mikołaja 

oraz siostrę Annę. Bracia - Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie. 

 Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze ro-

dzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: "Rodzice postępowali z nami 

surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali 

udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy ko-

chani". 

 Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców  

i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się 

i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym ro-

ku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dal-

szą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie, tzn. w internacie prowadzony 

przez Ojców Jezuitów. Były to czasy tzw. reformacji. Cesarz Maksymilian II skłaniał 

się do protestantyzmu. Po ośmiu miesiącach pobytu w Kolegium, gdy Ojcom Jezu-

itom zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu luteranina Kimber-

kera. Początkowo nauka spra-

wiała Stanisławowi trudności.  

W drugim jednak roku należał 

do najlepszych uczniów, pod ko-

niec zaś trzeciego roku prześci-

gnął nawet najlepszych. Za-

wdzięczał to nie tylko nieprze-

ciętnym zdolnościom, ale bar-

dziej jeszcze pracowitości, pil-

ności i sumienności, o czym 

świadczą jego notatki.  



 Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. 

Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., czę-

sto pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym 

nabożeństwem do Matki Bożej.  

 W czasie pobytu w Wiedniu, w grudniu 1566 roku, Stanisław ciężko zachoro-

wał. Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał 

potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które złożyła 

mu na wyciągnięte ręce. Otrzymał wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Je-

zusowego. Powstały jednak trudności nie do pokonania na miejscu. Ojciec nigdy 

nie zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem. Kiedy Stanisław przekonał się, że 

w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na czyn, wydawałoby 

się, szaleńczy. Dnia 10 sierpnia 1567 r., w niedzielę rano po Mszy św., ubrany 

w ubogie szaty, by nie zwracać na siebie uwagi, decyduje się na ucieczkę. Zostawił 

list, w którym tłumaczy się przed Pawłem I Bilińskim dlaczego podjął taką decyzję 

oraz prosi o pożegnanie w jego imieniu rodziców. Paweł z Bilińskim zorganizowali 

pościg, Stanisława jednak nie rozpoznano, gdyż był przebrany w ubranie żebracze.  

 Stanisław udał się Augsburga, następnie do Dylingi, mając nadzieję, że bę-

dzie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech, Ojca Piotra Kanizjusza. Oj-

ciec Piotr Kanizjusz, późniejszy święty, przekonał się o wielkiej wartości Stanisława 

i dał mu radę: jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do generała Ojców Jezuitów do 

Rzymu. Wystawił też Stanisławowi wspaniałą opinię, pisząc: "Spodziewam się po 

nim rzeczy przedziwnych" . 

 Podczas długiej i bardzo uciążliwej podróży Stanisław napisał list do rodziców. 

Do Rzymu przybył 25 października 1567 r. i zapukał do furty klasztornej Ojców Je-

zuitów. Generał O. Franciszek Borgiasz, zadecydował o przyjęciu Stanisława do 

nowicjatu wbrew woli rodziców. Ceremonia przyjęcia odbyła się w trzy dni później, 

28 października 1567 roku. 

 W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Naj-

świętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. W dniu św. Wawrzyńca, 10 

sierpnia 1568 r. w rocznicę swej ucieczki z Wiednia, zachorował i ujawnił swe prze-

czucie bliskiej śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać 

w niebie. Stan jego zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął 

Komunię św. i Sakrament Chorych. Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. 

Odchodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej 

w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął cicho i spokojnie. Ko-

ściół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726. 



● Zapraszam na niedzielne Nieszpory o godz. 16.30. 

● Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pa-

miętajmy w modlitwach o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie 

informacji.  

● W dzisiejszą niedzielę w katedrze spotykają się Dzieci Maryi. 

● W poniedziałek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski  

i młodzieży. 

● W poniedziałek -18 września - spotkanie z Rodzicami dzieci klasy III a;  

- w czwartek - 21 września - z Rodzicami dzieci klasy III b. Spotkania bę-

dą miały miejsce o godzinie 18.45 w kościele. 

● We wtorek - 19 września - spotkanie kandydatów do bierzmowania  

i ich rodziców w kościele o godz. 18.45. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W tym tygodniu obchodzimy kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież  

i wychowawców. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

- Po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się realna szansa na likwidacje 

prawa, które pozwala zabijać nienarodzone dzieci, gdy są chore. Właśnie 

rozpoczęło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem 

„Zatrzymaj aborcje”. W „Gościu” znajduje się formularz do złożenia podpi-

su. 

Ponadto w "Gościu": 

• o najnowszym, książkowym wywiadzie z papieżem Franciszkiem; 

• o huraganach, które niestety pojawiają się coraz częściej, pisze Tomasz 

Rożek.  

● „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta przezna-

czona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.  

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 18 do 24 września 2017 r. 

18 IX 
Poniedziałek 

ŚWIĘTO ŚW. 
STANISŁAWA 

KOSTKI  
patrona  Polski  

i młodzieży 

g. 1800 - Za + Gabrielę Polap w 1. rocznicę śmierci 

19 IX 
Wtorek 

Wsp. św. Januare-

go, bpa i męcz. 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Alojzego Mierzwa w rocznicę śmierci 

- Za ++ rodziców Stanisława i Elżbietę Midor oraz brata 

Henryka 

20 IX 
Środa 

Wsp. św.św. męcz. 

Andrzeja Kim-

Taegon, Pawła 

Chong Hasang  

i tow. 

g. 800 

   

Msza św. szkolna 

- Za + Olgę Widera w dniu urodzin 

21 IX 
Czwartek 

ŚWIĘTO  
ŚW. MATEUSZA 

APOSTOŁA  
I EWANGEL. 

g.1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Henryka Cudok w 30. rocznicę śmierci 

22 IX 
Piątek 

g. 1800 - Za + Eugeniusza Magner 

23 IX 
Sobota 

Wspomnienie 

św. Pio z Pietrel-

ciny, prezbitera 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy Połap w dniu urodzin              

- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek  

24 IX 
 

NIEDZIELA 
25 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Morgała 

- Za + męża Włodzimierza Majda oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

Nieszpory 

- Za + Cecylię Kowolik w 1. rocznicę śmierci 


